เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๘ ก

หน้า ๑
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๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงาน
เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ
หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงานผลิ ต อาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องทํารายงานแสดงบัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่าย
ประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น รวมทั้งวัตถุหรืออาวุธดังกล่าว
ที่เสียหาย ใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้ ตามแบบ อ. ๑๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําบัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุ
หรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ รวมทั้งวัตถุหรืออาวุธดังกล่าวที่เสียหาย ใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้ ตามแบบ อ. ๑๒
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญ าตต้องจัดทําบัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวัน
ของอาวุ ธ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น รวมทั้ ง อาวุ ธ ดั ง กล่ า วที่ เสี ย หาย ใช้ ไ ม่ ไ ด้ หรื อ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ตามแบบ อ. ๑๓
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งรายงานตามข้อ ๑ และสําเนาบัญชีตามข้อ ๒ และข้อ ๓
ต่อพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ณ กรมการอุ ตสาหกรรมทหาร ศู น ย์การอุต สาหกรรมป้ อ งกัน ประเทศและ
พลั งงานทหาร กระทรวงกลาโหม ภายในห้ าวั น ทํ า การนั บ แต่ วั น ที่ จั ด ให้ มี ก ารทํ า บั ญ ชี ต ามข้ อ ๒
หรือข้อ ๓

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๘ ก
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ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งยังมิได้ส่งรายงานและบัญชีประจําเดือนแสดงชนิดและปริมาณของวัตถุ
ที่ใช้ในการผลิตอาวุธและอาวุธที่ผลิตขึ้น ตามแบบ อ. ๑๑ อ. ๑๒ และ อ. ๑๓ ที่ออกตามความใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ดําเนินการต่อไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในคําสั่งของคณะปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แบบ อ. ๑๑
เลขรับที่ ….................................
วันที่ .........................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

รายงาน
แสดงบัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ
หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น

เขียนที่ ..................................................
วันที่ .. เดือน ......................................... พ.ศ. ....
เรียน ...........................................................
ตามที่บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ชื่อ .............................................. ซึ่งเป็น
ผู้รับใบอนุญาต ...................................... ตามใบอนุญาตที่ ......................... ลงวันที่ ...................... นั้น
ข้าพเจ้า............................................. ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัทดังกล่าว ขอส่ง
บัญ ชีเกี่ยวกับชนิ ด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้
ในการผลิตอาวุธ ตามแบบ อ. ๑๒
บั ญ ชี เกี่ ย วกั บ ชนิ ด ปริ ม าณ และการรั บ จ่ า ยประจํ า วั น ของอาวุ ธ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น
ตามแบบ อ. ๑๓
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามบัญ ชีที่ส่งมาพร้อมนี้ รวม ............... แผ่น ซึ่งข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็น
ความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้รับใบอนุญาต
(.......................................)

หมายเหตุ ให้ทําเครื่องหมาย  ใน

หน้าช่องบัญชีที่รายงาน

แบบ อ. ๑๒
บัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ
ประจําวันที่ .. เดือน ................... พ.ศ. ....
ของ................................... ผู้รับใบอนุญาต
(๑)
ลําดับที่

(๔)
(๕)
(๓)
(๒)
ชนิด/ หน่วยนับ จํานวน
ชื่อวัตถุ
ยอดยก
ประเภท/
หรือ
มา
ขนาด/
อาวุธที่
ใช้ในการ เลขหมาย
ประจํา
ผลิต
วัตถุหรือ
อาวุธ
อาวุธ

(๖)
จํานวน
รับเข้า
คลัง

(๗)
((๕) + (๖))
จํานวนรวม
รับเข้าคลัง

(๘)
จํานวนที่
จ่ายออก
จากคลัง

(๙)
จํานวน
ที่ใช้ไป

(๑๐)
จํานวนที่
เสียหาย

(๑๑)
จํานวนที่
ใช้ไม่ได้

(๑๒)
จํานวนที่
ไม่ได้ใช้

(๑๓)
((๗) - (๘))
จํานวนที่
คงเหลือ

(๑๔)
((๑๒) + (๑๓))
จํานวน
คงคลังสุทธิ

(๑๕)
สถานที่
เก็บ

ลงชือ่ ..................................... ผู้รับใบอนุญาต
(....................................)
หมายเหตุ
๑. “ใช้ไป” หมายความว่า วัตถุหรืออาวุธที่สามารถนํามาผลิตได้
๒. “เสียหาย” หมายความว่า วัตถุหรืออาวุธที่ไม่สามารถนํามาผลิตได้
๓. “ใช้ไม่ได้” หมายความว่า วัตถุหรืออาวุธที่นํามาผลิตแล้วไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
๔. “ไม่ได้ใช้” หมายความว่า วัตถุหรืออาวุธที่คงเหลือจากสายการผลิต

(๑๖)
หมายเหตุ

แบบ อ. ๑๓
บัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของอาวุธที่ผลิตขึ้น
ประจําวันที่ .. เดือน ................... พ.ศ. ....
ของ................................... ผู้รับใบอนุญาต
(๑)
ลําดับที่

(๒)
ชื่ออาวุธ
ที่ผลิตขึ้น

(๓)
ชนิด/ ประเภท/ขนาด/
เลขหมายประจําอาวุธ
ที่ผลิตขึ้น

(๔)
หน่วยนับ

(๕)
จํานวน
ยอดยก
มา

(๖)
จํานวนที่
ผลิตได้

(๗)
จํานวนที่
ทดสอบ

(๘)
จํานวน
ที่เสียหาย

(๑๐)
(๙)
จํานวนที่ ((๕) + (๖)) – ((๗) + (๘) + (๙))
ใช้ไม่ได้ รวมจํานวนที่รับเข้าคลัง

(๑๑)
จํานวนจ่าย
(ขนย้าย)

(๑๒)
((๑๐) – (๑๑))
จํานวนคงคลัง
สุทธิ

ลงชื่อ ..................................... ผู้รับใบอนุญาต
(....................................)
หมายเหตุ
๑. “ทดสอบ” หมายความว่า อาวุธที่ผลิตแล้วนําไปตรวจสอบคุณภาพ
๒. “เสียหาย” หมายความว่า อาวุธที่ไม่สามารถนํามาใช้งานได้
๓. “ใช้ไม่ได้” หมายความว่า อาวุธที่ผลิตแล้วไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

(๑๓)
สถานที่
เก็บ

(๑๔)
หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๘ ก
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญ ญั ติให้แบบบั ญ ชีและหลักเกณฑ์ การรายงานเกี่ยวกับชนิด
ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น รวมทั้งวัตถุ
หรือ อาวุธดั งกล่าวที่ เสี ยหาย ใช้ไม่ ได้ หรือ ไม่ ได้ ใช้ เป็ น ไปตามที่ กํ าหนดในกฎกระทรวง จึ งจําเป็ น ต้ อ ง
ออกกฎกระทรวงนี้

